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Milí přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti Střediska celostátních programů a služeb 
v  roce  2019. V uplynulém roce jsme prožili mnoho zajímavého a rozrostli se o Insti-
tut důstojného stárnutí. Na konci srpna jsme završili tříletý projekt DOMA zaměřený 
na  podporu nově příchozích do naší země, který byl financován z Evropského sociál-
ního fondu. Začali jsme rozvíjet metodu reminiscence, kterou chceme využít v sociálně 
aktivizační službě Lifetool. A konečně, podnikli jsme první kroky pro integraci Rané 
péče, která je prozatím součástí Diakonie Praha. Děkujeme za všechny formy podpory, 
kterými jste nás v roce 2019 zahrnovali.  Ceníme si všech finančních i nefinančních 
darů, ale také dobrých slov a povzbuzení. 

                                                                                                  

úvodní slovo 
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V Programu prevence obchodování s lidmi jsme se věnovali 
potenciálním obětem obchodování s lidmi a vykořisťovaným 
na trhu práce. Klientům jsme nabízeli služby v terénu 
prostřednictvím terénní krizové pomoci a též preventivní po-
bytovou službu v azylovém domě s utajenou adresou.

Program prevence 
obchodování s lidmi
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David Michal,

ředitel SCPS
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V Programu Lifetool jsme podporovali seniory a osoby se zdra-
votním postižením, aby využívali asistivní technologie v komu-
nikaci a při práci s počítačem, tabletem či chytrým telefonem, 
a mohli tak být v užším kontaktu s vnějším světem. Rovněž 
jsme školili pomáhající odborníky i ty, kteří o své blízké pečují 
doma.

Program Lifetool Středisko pro 
zrakově postižené
Ve Středisku pro zrakově postižené jsme pro uživatele 
připravovali křesťanská periodika a knižní tituly ve zvukové 
a digitální podobě i v Braillově písmu. Většina služeb byla 
poskytována formou zásilek, které jsou pro lidi se zrakovým 
postižením zdarma. Uskutečnila se také dvě víkendová setkání, 
tentokrát ve sborech ČCE v Brně II a Praze 1 – Novém Městě. 
V  létě se konal pravidelný týdenní pobyt na Šumavě. 
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Program práce s 
migranty
V Programu práce s migranty jsme pracovali s lidmi, kteří přišli 
do České republiky, aby unikli válečným konfliktům či poli-
tickému pronásledování ve své rodné zemi. Naším cílem bylo 
propojovat Čechy s nově příchozími, pomáhat bořit předsudky 
a otevírat cestu k dobrému sousedství. Úzce jsme přitom 
spolupracovali s církevními komunitami, kde jsme nacházeli 
vstřícnost a ochotu, která často ve většinové společnosti chy-
bí. Příležitost k setkávání byla každý týden v Kafé obýváčku 
nebo při společném šití, při besedách či výletech.

institut důstojného 
stárnutí
V Institutu důstojného stárnutí jsme pomáhali kultivovat pohled 
na stáří a umírání a rozvíjet služby umožňující důstojné stárnutí 
a kvalitní život v komunitě pro všechny generace. Spolupraco-
vali jsme s několika obcemi v ČR na nastavení propojeného 
systému sociálních a zdravotních služeb pro jejich obyvatele. 
Uspořádali jsme mezinárodní konferenci s názvem Stárnout 
doma, a prostřednictvím workshopů jsme sdíleli poznat-
ky o důstojném stárnutí ve Finsku, Rakousku a Velké Britá-
nii.  Nejvýraznější aktivitou institutu byl projekt Pečuj doma, 
v jehož rámci jsme poskytovali podporu laickým pečujícím, 
a to prostřednictvím vzdělávacích kurzů, podpůrných skupin, 
telefonické linky pro pečující i kontaktních poradenských míst, 
která jsme provozovali v několika pražských nemocnicích 
a komunitních centrech.
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hospodaření střediska

náklady
13 594 000

výnosy
13 612 000

zisk
18 000

10 11

odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

Náklady v roce 2019

náklady celkem

2 839 000,00 Kč        
10 253 000,00 Kč      

33 000,00 Kč             
157 000,00 Kč           
227 000,00 Kč           

85 000,00 Kč             
13 594 000,00 Kč      

spotřebované nákupy a nakupované služby
osobní náklady
daně a poplatky
ostatní náklady

poskytnutné příspěvky

hospodářský výsledek, zisk 18 000,00 Kč             

6 529 000,00 Kč        
6 728 000,00 Kč        

138 000,00 Kč           
217 000,00 Kč           

13 612 000,00 Kč      

Výnosy v roce 2019
provozní dotace
přijaté příspěvky
tržby za vlastní výkony a zboží
ostatní výnosy
výnosy celkem

 



 

 

 

 

 

4
programy

středisko v číslech

3
registrované 

služby

25,24
pracovních 

úvazků

500
klientů

2000
laických 

pečujících

středisko v obrazech
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partneři a dárci

sbor čce v Uhříněvsisbor čce Žižkov ii.sbor čce v bráníku

sbor čce Žižkov i. sbor bJb praha 4 sbor čce praha - vršovice
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www.scps.diakonie.cz
diakonie čce – středisko celostátních programů a služeb
čajkovského 1640/8,
130 00 praha 3 – Žižkov
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